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مقدمة:
إن إدارة الصحة والسالمة والبيئة هي اللوائح والمعايير اإللزامية التي يجب على جميع المؤسسات تنفيذها من أجل بناء بيئة العمل اآلمنة والحفاظ عليها. تهدف هذه الدورة التدريبية 
إلى تزويد المدراء وأخصائيي السالمة بالمعرفة الضرورية والمفاهيم األساسية المتعلقة بالصحة والسالمة واإلدارة البيئية في مكان العمل. تناقش هذه الدورة كيفية تنفيذ ممارسات 
الصحة والسالمة بنجاح، وطرق الحد من المخاطر ومنع الحوادث، وتحديد أهمية أنظمة الصحة والسالمة، وتطبيق مبادئ الصحة والسالمة والبيئة في المؤسسة. كما سيتمكن 

المشاركون من تنفيذ ومراقبة تقييم المخاطر، وتطوير أنظمة االستجابة في حاالت الطوارئ، والتعرف على كيفية تحليل البيانات وجمعها لإلبالغ عن الحوادث.

أهداف الدورة:
المخاطر االساسية لبيئة العمل  	
إجراءات التحكم والسيطرة على المخاطر المختلفة 	
الحوادث اسبابها وتصنيفها 	
مخاطر العنصر البشرى 	
التمييز بين أنواع الحوادث البسيطة والخطيرة وشديدة الخطورة 	
االجراءات النموذجية لإلستجابة للحوادث 	
أساليب قياس االداء 	
مفهوم مؤشرات أداء السالمة 	
مؤشرات األداء الرئيسية 	
التفتيش في مجال السالمة 	
معرفة المقصود باإلجراءات التصحيحة والوقائية 	
مراجعات السالمة المهنية وكتابة التقارير 	
فحص وتفتيش السالمة 	

الفئات المستهدفة:
قيادات السالمة 	
مسؤول السالمة فى المؤسسات 	
مشرف السالمة 	
محقق الحوادث 	
مدقق الجودة 	
المهتمين بالسالمة المهنية واساليب قياس االداء والتحقيق فى الحوادث 	

بناء وقياس مؤشرات أداء السالمة
® KPIs  - والصحة المهنية والبيئة
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المحتويات األساسية:

بناء وقياس مؤشرات أداء السالمة
® KPIs  - والصحة المهنية والبيئة

:Risk Management and Appraisal ادارة وتقييم المخاطر

السالمة المهنية§	
اهداف واستراتيجيات السالمة المهنية§	
بيئة العمل الخالية من المخاطر§	
	§Objectives Risks Management أهداف أدارة المخاطر
	§  Risks Management Responsibilities مسئوليات أدارة المخاطر
عناصر إدارة المخاطر§	
مصفوفة المخاطر§	
	§Risk Specification تحديد المخاطر
	§Job Hazard Analysis تحليل مخاطر العمل
	§Risks Assessment نموذج تقييم المخاطر
	§Control Procedures ) خطوات السيطره ) أجراءات الضبط
	§Causes of Accidents & Injuries أسباب الحوادث واالصابات
تفتيش السالمة§	

:Key Performance Indicators مؤرشات االداء الرئيسية

معنى األداء §	
أهمية قياس االداء §	
مفهوم مؤشر األداء§	
أهمية مؤشرات األداء§	
القاعدة الذهبية في علم اإلدارة§	
فوائد مؤشرات األداء األساسية §	
امثلة لمؤشرات االداء§	

أنواع مؤرشات األداء:

	§ Effectiveness مؤشرات تتعلق بالفعالية
	§ Efficiency مؤشرات تتعلق بالكفاءة
	§  Productivity مؤشرات تتعلق باالنتاجية
	§  Quality  مؤشرات تتعلق بمستوى الجودة
	§ Timelines مؤشرات تتعلق بوقت التشغيل
	§Safety مؤشرات تتعلق باألمان

بناء مؤرشات األداء األاسسية للسالمة:

التأكيد على نتائج خطة السالمة§	
بناء أهداف السالمة§	
تطوير مؤشرات األداء واختبارها§	
إطار المسؤولية عن التنفيذ§	
إطالق العملية §	
مراحل  إطالق نظام مؤشرات األداء§	

معدالت ومؤرشات قياس أداء السالمة:

معدل تكرار الحادثة :§	
معدل شدة الحادثة§	
مؤشر تكرر الشدة §	
متوسط تكلفة اإلصابة§	
معامل التكلفة§	

قياس إداء إجراءات  السالمة:

معايير وطرق قياس  أداء السالمة §	
	§                             KPIsمؤشرات االداء الرئيسية للسالمة
	§INTERNAL AUDIT  مفهوم التدقيق الداخلى
أهداف التدقيق§	
اإلعداد والتحضير للتدقيق§	
المهام والمسؤوليات§	
مراجعة بيانات المنشأة §	
دراسة أنشطة المنشأة§	
تنفيذ التدقيق §	
تقرير التدقيق§	
تحليل نتائج التدقيق§	

EuroMaTech is proud to be associated with the following accreditation bodies:
MEMBER



إدارة التدريب والتطوير
يوروماتيك للتدريب واإلستشارات اإلدارية

ص.ب: 74693  دبي  ـ  اإلمارات العربية المتحدة
تليفون: 4571800  4  00971  -   فاكس: 4571801  4  00971

www.euromatech.ae
e.mail: booking@euromatech.ae

يرجى إرسال االستمارة على العنوان التالي:
U.K. Office

109 Mount Pleasant
Liverpool, L3 5TF

Tel: +44 151 709 7100
Fax: +44 151 709 7181
www.euromatech.com

هنالك ثالثة طرق سهلة للتسجيل:

لتحجز مكانا بشكل مؤقت.§	 اتصل بإدارة التدريب على الرقم  4571800  4  00971 

إدارة التدريب : 4571801  4  00971§	 أرسل قسيمة التسجيل بعد ملئها على الفاكس التالي:  

يوروماتيك للتدريب واإلستشارات اإلدارية ، ص. ب: 74693 دبي ، اإلمارات العربية المتحدة§	 أكمل قسيمة الحجز وأعدها مرفقة بشيك إلى العنوان التالي: 

نمـــــوذج التسجيــــــل

:  9.00 صباحاً ــ 2.30 بعد الظهر. المحــاضــرات 

:  األولى 10.30 ــ الثانية 12.30 الوجبات الخفيفة 

:  2.30 ــ 3.30 وجـــبة الغــداء 

 ستـوزع شهــادة حضــور علــى جميــع المشــاركين الذيــن أتمــوا البرنامج.

c  مرفق طيه شيك باسم يوروماتيك       c  نقداً

c  الرجاء ارسال الفاتورة كما يلى:

إسم الشخص المسؤول: ................................. الوظيفة:................................... اإلدارة :...............................................................

المؤسسة: ......................................... رقم الهاتف: .................................. الفاكس: :...................................................................

ي
الجدول اليوم

ت
شهادا

ال
ك

رسوم األشترا
طريقة الدفع

اسـتمارة الـحجز

يرجى تعبئة استمارة الحجز

يرجى تسجيلي في

)® KPIs التــاريــخ :........................)بناء وقياس مؤشرات أداء السالمة والصحة المهنية والبيئة

إسـم المشـــــارك : ....................................................................................................................................................................

المؤسسة: ....................................... الوظيفة: ...................................... اإلدارة : ........................................................................

العنوان: .................................... ص ب : ................................ المدينة / البلد : ........................................................................

رقم الهاتف: ............................. الفاكس : ................................ البريد اإللكتروني: .......................................................................

c 2900 دوالر أمريكي للشخص الواحد، دبي
)Overseas( 3500 دوالر أمريكي للشخص الواحد c

شاملة المواد التوجيهية، الوثائق، الغذاء، القهوة والشاي، والوجبات الخفيفة
ووجبة الغداء خالل فترة إنعقاد البرنامج.

حجوزات الفنادق
ال تشتمل رسوم البرنامج على اإلقامة. 

أسعار  على  بالحصول  يوروماتيك  شركة  قامت  ولكن 

السريع  بالحجز  بادر  المؤتمر  في  للمشاركين  خاصة 

لتستفيد من الخصومات الخاصة.


